
Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΤΑΑ στο Εναρκτήριο
Συνέδριο I_DO

Η ΕΕΤΑΑ με χαρα�  συμμετε�χει στο ε�ργο “I_do: ”Μια συμμαχι�α
νε�ων για τη δημιουργι�α ενεργω� ν Ρομα�  πολιτω� ν”. 

Η κοινωνι�α των πολιτω� ν, για να ει�ναι ενεργη�     πρου" ποθε�τει
την ενημε�ρωση των πολιτω� ν  για τα κοινα� ,  τη γνω� ση των
δικαιωμα� των και των υποχρεω� σεων που ε�χει το α� τομο ως
πολι�της, την ε�κφραση των απο� ψεω� ν του, την απαι�τηση για
διαφα� νεια  και  δικαιοσυ� νη,  την  ενεργο�  συμμετοχη�  στις
κοινωνικε�ς διεργασι�ες. 

Η ε�ννοια του «ενεργου�  πολι�τη»  αναφε�ρεται  συνη� θως στη
διεκδι�κηση των δικαιωμα� των του στον δημο� σιο  χω� ρο και
στην ενεργο�  συμμετοχη�  του στις πολιτικε�ς  και κοινωνικε�ς
δομε�ς  διαμο� ρφωσης απο� ψεων η�  λη� ψης αποφα� σεων, ο� πως
ει�ναι  οι  φορει�ς  αυτοδιοι�κησης,  τα  κο� μματα,  οι
συνδικαλιστικοι�  φορει�ς,  οι δια� φοροι συ� λλογοι, αλλα�  και οι
α� τυπες συλλογικο� τητες.

Η αποξε�νωση  των  πολιτω� ν  απο�  τις  πολιτικε�ς  διαδικασι�ες
αποτελει�  μι�α  απο�  τις  κυ� ριες  ανησυχι�ες  των  συ� γχρονων
δημοκρατιω� ν.



Το  ε�ργο  “I_do”   στοχευ� ει  στην  «δε�σμευση»  ο� λων  μας
προκειμε�νου,  απο�  κοινου�  να  ενδυναμω� σουμε  νε�ους
τσιγγα� νους -  Ρομα� ,  με�σα απο�  την απο� κτηση γνω� σεων και
την  ανα� πτυξη  δεξιοτη� των  σε  θε�ματα  διακυβε�ρνησης  και
λειτουργι�ας  της  Τοπικη� ς  Αυτοδιοι�κησης,  να  συμμετε�χουν
ισο� τιμα  σε  κε�ντρα  λη� ψης  αποφα� σεων  των  τοπικω� ν
κοινωνιω� ν,  νοου� μενων  στο  συ� νολο�  τους,
συμπεριλαμβα� νοντας  τις  τοπικε�ς  κοινο� τητες  Ρομα�  ως
αναπο� σπαστο με�ρους τους.

Δεν ει�ναι μειονο� τητα οι Ρομα� .

Μια  δημοκρατικη�  κοινωνι�α  πρε�πει  να  ει�ναι  μια  κοινωνι�α
συμμετοχη� ς.  Οι  Έλληνες  Ρομα�  ει�ναι  αναγνωρισμε�νοι
Έλληνες  πολι�τες  και  η  συμμετοχη� ς  τους  στο  δημο� σιο  βι�ο
ει�ναι δημοκρατικο�  δικαι�ωμα και υποχρε�ωση�  τους. 

Προκειμε�νου ο� μως να γι�νει αυτη�  η συμμετοχη�  δυνατη� , ει�ναι
απαραι�τητος  ο  σεβασμο� ς  μιας  βασικη� ς  αρχη� ς,  η  οποι�α
απορρε�ει  απο�  το  ι�διο  το  Συ� νταγμα  μας.  Την  αρχη�  της
αναλογικη� ς  ισο� τητας  η�  αλλιω� ς  της  θετικη� ς  δια� κρισης.  Τι
σημαι�νει  αναλογικη�  ισο� τητα;  Όμοια  μεταχει�ριση  ο� μοιων
καταστα� σεων  και  σχε�σεων  _  και  ανο� μοια  μεταχει�ριση
ανο� μοιων.  Πρα� γμα  που  σημαι�νει  ο� τι  με  τον  ι�διο  τρο� πο
διαχειριζο� μαστε  ανθρω� πους που ε�χουν ισο� τιμη  προ� σβαση
σε  κοινωνικα�  αγαθα� ,  ωστο� σο,  με  ο� ρους  «ανισο� τητας»
καλου� μαστε να παρε�μβουμε, ως δημοκρατικη�  κοινωνι�α, για
α� τομα  η�  κοινωνικε�ς  ομα� δες  που  στερου� νται  αυτη� ς  της
προ� σβασης. 



Ένα πολυ� τιμο κομμα� τι της κοινωνι�ας μας ει�ναι οι Ρομα� . Το
“I_do”  επιχειρει�  να ενδυναμω� σει νε�ους Ρομα� ,  προκειμε�νου
να  συμβα� λλουν  ενεργα�  προς  ο� φελος  της  τοπικου�
συμφε�ροντος,  της  κοινωνικη� ς  συνοχη� ς  και  της
αναπτυξιακη� ς  πορει�ας  της  χω� ρας   ει�ναι  υποχρε�ωση  μιας
Δημοκρατικη� ς Πολιτει�ας.

Το  Διαπεριφερειακο�  Δι�κτυο  Συμμα� χων,  που  ση� μερα
υπογρα� φουμε,  στο  πλαι�σιο  του  Έργου  Ι_do αποτελει�  για
ο� λους  μας  ε�να  Κοινωνικο�  Συμβο� λαιο  στη� ριξης  ενο� ς
καινοτο� μου εγχειρη� ματος

Ευ� χομαι καλη�  αρχη�  στο ε�ργο μας

Και καλη�  επιτυχι�α στις εργασι�ες της εκδη� λωση� ς μας




